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Η απανθρωπιά του bullying
Ο Τιµ Ρίµπερινγκ ήταν 20 χρόνων, σπούδαζε Ιστορία και ζούσε σε ένα µικρό
χωριουδάκι της Ολλανδίας. «Σε όλη µου τη ζωή µε γελοιοποιούσαν, µε εκµεταλλεύονταν, µε
τροµοκρατούσαν και µε απέκλειαν», έγραψε σε ένα τρυφερό σηµείωµα προς τους γονείς
του, λίγο πριν αυτοκτονήσει.
Εκ των υστέρων βρέθηκε ένα µήνυµα που είχε αναρτηθεί το 2010, ενδεχοµένως
παραβιάζοντας τον ηλεκτρονικό λογαριασµό του, όπου δήλωνε «πάντα χάνω και είµαι
οµοφυλόφιλος», ενώ άνθρωποι του περιβάλλοντός του µίλησαν για έναν γλυκό κι ευχάριστο
νεαρό που, όµως, τον τελευταίο καιρό, είχε χάσει βάρος και είχε γίνει πολύ χλωµός…
Την τραγική αυτή ιστορία µου επεσήµανε ένας αναγνώστης, υπάρχουν όµως κι άλλες
πολλές. Η πανέµορφη 14χρονη Καρολίνα Πίτσιο αυτοκτόνησε στη Νοβάρα, διότι -όπως
κατήγγειλε η Repubblica- «συµµαθητές της την προσέβαλαν διαρκώς και µε σκληρό τρόπο»,
ενώ δυο µήνες πριν είχε αυτοκτονήσει ο 15χρονος Αντρέα, που έζησε µέσα στον
εξευτελισµό επειδή ήθελε να ντύνεται εκκεντρικά… Το ίντερνετ βρίθει ιστοριών τρόµου όπου
πρωταγωνιστούν θύµατα (παιδιά και έφηβοι) του bullying, του εκφοβισµού που τους ασκείται
είτε διαδικτυακά, είτε άµεσα - στο σχολείο ή τον δρόµο. Το φαινόµενο έχει λάβει διαστάσεις
σε όλο τον κόσµο – και στην Ελλάδα. «Ένα στα δέκα παιδιά σχολικής ηλικίας υφίσταται
συστηµατικό εκφοβισµό, που µπορεί να φτάσει στα όρια της σωµατικής βίας», σηµειώνει ο Ι.
Τσιάντης, αν. καθηγητής παιδοψυχιατρικής (healthview).
Ο εκφοβισµός, λέει ο κ.Τσιάντης, «µπορεί να ξεκινήσει λεκτικά – µε πειράγµατα,
ειρωνείες, βρίσιµο, απειλές, διάδοση φηµών. Φυσικά, µπορεί ταυτόχρονα να υπάρχουν και
σωµατικές χειρονοµίες – σπρωξίµατα, χτυπήµατα, προσβλητικές χειρονοµίες, σεξουαλική
παρενόχληση – αλλά, επίσης, ασκείται και κοινωνικός εκφοβισµός, µέσω του αποκλεισµού
του θύµατος από οµαδικές εκδηλώσεις».
Στη Γαλλία έχει επίσης υπολογιστεί ότι ένα στα δέκα παιδιά σχολικής ηλικίας έπεσαν
θύµατα εκφοβισµού και το υπουργείο Παιδείας κινητοποιήθηκε οργανώνοντας σεµινάρια
ενηµέρωσης εκπαιδευτικών και γονιών (Monde). Στην Αγγλία ένα στα τρία κορίτσια, ηλικίας
16-18 ετών, δέχθηκε σεξουαλικό εκφοβισµό (Guardian), ενώ στη Σουηδία το 10% των
µαθητών (ηλικίας 14-17 ετών) έχουν υποστεί σωµατικό εκφοβισµό και το 48% δηλώνουν
πως υπήρξαν θύµατα µιας «επιθετικής συµπεριφοράς».
Στην Ελλάδα, από το 2006, εφαρµόζεται ένα ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραµµα από
την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου, όπως σηµειώνει ο
κ.Τσιάντης, καθώς τα παιδιά που πέφτουν θύµατα αυτής της επιθετικής συµπεριφοράς
κλείνονται στον εαυτό τους, διακατέχονται από άγχος κι ανασφάλεια, δεν θέλουν να πάνε
στο σχολείο και παρουσιάζουν µαθησιακά προβλήµατα.
Στα διεθνή ΜΜΕ, που αναφέρονται σε δραµατικές ιστορίες bullying, άνθρωποι του
περίγυρου εκ των υστέρων αναφέρουν πως το θύµα ήταν «όλο και πιο θλιµµένο, σιωπηλό,
απόµακρο, άκεφο», εσωτερικεύοντας τελικά την αρνητική ενέργεια που τον(ή την) είχε
στοχοποιήσει.
Ο κόσµος των παιδιών είναι, τελικά, εξίσου σκληρός µε τον κόσµο των ενηλίκων. ∆ίπλα
στα παιδιά που απεχθάνονται τη βία, είναι υποχωρητικά και χαρακτηρίζονται από µιαν
ευαίσθητη ψυχολογία, ζουν άλλα παιδιά, που αναπτύσσουν όλο και πιο επιθετικά την τάση
ελέγχου και κυριαρχίας του αδύναµου. Οι «θύτες» θεωρούν ότι καταξιώνονται µέσω της
υποταγής και του βασανισµού των θυµάτων τους. Ο δηµόσιος διασυρµός, η διαπόµπευση, ο
ανθρώπινος εξευτελισµός, είναι η τελική φάση του «παιχνιδιού».
Στον κόσµο ολόκληρο, το ζήτηµα του εκφοβισµού των παιδιών -συνήθως από άλλα,
συνοµήλικα παιδιά- είναι ένα θέµα που προβληµατίζει τις κοινωνίες οι οποίες έντροµες
ανακαλύπτουν ότι στους κόλπους τους (στα σπίτια τους, τα σχολεία τους, τις οικογένειές
τους) κυοφορούνται τα «enfants terribles». Θυµάστε εκείνη την έξοχη ταινία του Χάνεκε, τη
«λευκή κορδέλα»; Η αφήγηση -καυτή, σαν να βγήκε τώρα απ΄ το τσουκάλι της
επικαιρότητας- αφορούσε το 1913, ακριβώς έναν αιώνα πίσω…
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1. Να γίνει περίληψη του κειµένου σε 80- 100 λέξεις (25)
2. Ποια είναι η συλλογιστική πορεία του κειµένου; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας
(10)
3. Αντώνυµα των υπογραµµισµένων. (10)
4. Να δικαιολογήσετε τη χρήση εισαγωγικών και παρενθέσεων στο κείµενο. (7)
5. Στο κείµενο κυριαρχεί η απρόσωπη ή παθητική σύνταξη. Γιατί; (8)
6. Να συντάξετε άρθρο για τη σχολική σας εφηµερίδα µε θέµα «Κρούσµατα
εκφοβισµού: αιτίες και τρόποι αντιµετώπισης». (40)

